
 

2010. november 04., 15. szám 

 
Ismét megnyílik a Kelet-Nyugati Átjáró  
Negyedik éve köszönti sokszínű programjával közönséget a Kelet-Nyugati Átjáró, megmutatva, mit ad a világnak 
déli szomszédságunk. A Találkozó a Balkán Kapujában című konferencia mellett a Balkán Világzenei 
Fesztiválon a keleti és nyugati zenei hagyományokat ötvöző hazai és külföldi előadóké a főszerep. Többek 
között fellép Lajkó Félix, és a Montrealban élő török DJ, Mercan Dede is.>>> 

 
 

Cirkusz a Színházban!  
Az ausztrál Circa és a brit The Tiger Lillies Freakshow lép fel Pécsett a színház és a cirkusz műfaját egyaránt 
érintő produkciójukkal. >>> 

 

A Magyar Grafika aranykora  
A tárlaton a XX. század második felének nagy magyar grafikusai kapnak helyet. Köztük a pécsi kötődésű Gábor 
Jenő és Martyn Ferenc, továbbá Borsos Miklós, Gross Arnold... >>> 

Molekuláris 

Isztambul és Csontváry  

Pécs egyik legjelentősebb képzőművészeti 

gyűjteményét, Csontváry Kosztka Tivadar 

képeit állítják ki december közepéig 

Isztambulban. >>> 

Londonban 

mutatkozott be Pécs  
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Nagy érdeklődés övezte a pécsi kulturális 

főváros program londoni összegzését, 

jövőjét. >>> 

Legyen Ön Turku 

vendége!  

Nyerjen két személyre szóló hétvégi 

utazást a Zsolnay-negyed játékával, és 

utazzon Turkuba, Európa egyik 2011-es 

kulturális fővárosába! >>> 

   

Könnyű-, komoly-, kortárs- és világzene 

Az UMZE Kamaraegyüttes 

hangversenye 

Az 1911-ben a kortárs magyar és külföldi zeneszerzők műveinek 

repertoáron tartására létrehozott Új Magyar Zene Egyesületének 

alapításakor olyan progresszív zeneszerző-zsenik játszottak 

szerepet, mint Bartók Béla, Kodály Zoltán vagy Weiner Leó. Ezt a 

hagyományt viszi most tovább a korabeli nevet viselő UMZE 

Kamaraegyüttes, amely most Schönberg, Varga és Dinyés darabokat 

tűzött műsorára. >>> 

2010. november 13. 

 Operaverseny és Fesztivál a Mezzo Televízióval - 

november 3- 17. 

 5. koncert – Pécsiek, pécsiekről, pécsieknek - 

koncertsorozat a város szélén - november 4.  

 Lickl-művek bemutató koncertje - november 8.  

 Világsztárok Pécsett - A Liszt Ferenc Kamarazenekar 

koncertje Boldóczki Gábor trombitaművész 

közreműködésével - november 11.  

 80 éves Tillai Aurél – köszöntőkoncert - november 20.  

További koncertek a www.pecs2010.hu oldalon. 

Képző- és iparművészet 

Magyarok Margatban 

A korabeli Európa egyik legjelentősebb állama, a Magyar Királyság 

1217-18-ban Közép-Európában egyedülálló módon saját királya, II. 

András vezetésével önálló sereggel ment a Szentföldre. A magyar 

uralkodó felkereste és királyi évjáradékkal megadományozta Margat 

várát. - A Szíriai-Magyar Régészeti Misszió kutatásai a Szentföld 

legnagyobb keresztes várában. >>> 

november 15- ig 

 Ígéret földje – kortárs szerb fotókiállítás - november 

14- ig  

 Rezsonya Kata–Lengyel Péter: S Z O B R Á S Z A T? 

Szobrászati, kisplasztikai válogatás pécsi munkákból - 

november 5-től 

 Martyn Ferenc művészete egykor és ma - november 11- 

ig 

 Egon Schiele (1890–1918) festőművész kiállítása - 

november 12- től  

 A zene mindenkié! - november 15- ig  

 Isztambul – Huma Kabakci gyűjtemény - november 22 

http://pecs2010-newsletter-service.sensenet.hu/Service.svc/UrlApi/Redirect?messageID=4a19b718-e183-47d7-a19e-499c32a0a7bf&url=http%3a%2f%2fpecs2010.hu%2fHome%2fHirek%2fLondonban_mutatkozott_be_Pecs
http://pecs2010-newsletter-service.sensenet.hu/Service.svc/UrlApi/Redirect?messageID=4a19b718-e183-47d7-a19e-499c32a0a7bf&url=http%3a%2f%2fwww.zsn.hu
http://pecs2010-newsletter-service.sensenet.hu/Service.svc/UrlApi/Redirect?messageID=4a19b718-e183-47d7-a19e-499c32a0a7bf&url=http%3a%2f%2fwww.zsn.hu
http://pecs2010-newsletter-service.sensenet.hu/Service.svc/UrlApi/Redirect?messageID=4a19b718-e183-47d7-a19e-499c32a0a7bf&url=http%3a%2f%2fwww.zsn.hu%2f
http://pecs2010-newsletter-service.sensenet.hu/Service.svc/UrlApi/Redirect?messageID=4a19b718-e183-47d7-a19e-499c32a0a7bf&url=http%3a%2f%2fwww.pecs2010.hu%2fHome%2fProgramok%2fAz_UMZE_kamaraegyuttes_hangversenye
http://pecs2010-newsletter-service.sensenet.hu/Service.svc/UrlApi/Redirect?messageID=4a19b718-e183-47d7-a19e-499c32a0a7bf&url=http%3a%2f%2fwww.pecs2010.hu%2fHome%2fProgramok%2fAz_UMZE_kamaraegyuttes_hangversenye
http://pecs2010-newsletter-service.sensenet.hu/Service.svc/UrlApi/Redirect?messageID=4a19b718-e183-47d7-a19e-499c32a0a7bf&url=http%3a%2f%2fwww.pecs2010.hu%2fHome%2fProgramok%2fAz_UMZE_kamaraegyuttes_hangversenye
http://pecs2010-newsletter-service.sensenet.hu/Service.svc/UrlApi/Redirect?messageID=4a19b718-e183-47d7-a19e-499c32a0a7bf&url=http%3a%2f%2fwww.pecs2010.hu%2fHome%2fProgramok%2foperaverseny_es_fesztival_a_mezzo_televizioval
http://pecs2010-newsletter-service.sensenet.hu/Service.svc/UrlApi/Redirect?messageID=4a19b718-e183-47d7-a19e-499c32a0a7bf&url=http%3a%2f%2fwww.pecs2010.hu%2fHome%2fProgramok%2f5_koncert_Pecsiek_pecsiekrol_pecsieknek_koncertsorozat_a_varos_szelen
http://pecs2010-newsletter-service.sensenet.hu/Service.svc/UrlApi/Redirect?messageID=4a19b718-e183-47d7-a19e-499c32a0a7bf&url=http%3a%2f%2fwww.pecs2010.hu%2fHome%2fProgramok%2f5_koncert_Pecsiek_pecsiekrol_pecsieknek_koncertsorozat_a_varos_szelen
http://pecs2010-newsletter-service.sensenet.hu/Service.svc/UrlApi/Redirect?messageID=4a19b718-e183-47d7-a19e-499c32a0a7bf&url=http%3a%2f%2fwww.pecs2010.hu%2fHome%2fProgramok%2fLickl_muvek_bemutato_koncertje
http://pecs2010-newsletter-service.sensenet.hu/Service.svc/UrlApi/Redirect?messageID=4a19b718-e183-47d7-a19e-499c32a0a7bf&url=http%3a%2f%2fwww.pecs2010.hu%2fHome%2fProgramok%2fVilagsztarok_Pecsett_A_Liszt_Ferenc_Kamarazenekar_koncertje_Boldoczki_Gabor_trombitamuvesz_kozremukodesevel
http://pecs2010-newsletter-service.sensenet.hu/Service.svc/UrlApi/Redirect?messageID=4a19b718-e183-47d7-a19e-499c32a0a7bf&url=http%3a%2f%2fwww.pecs2010.hu%2fHome%2fProgramok%2fVilagsztarok_Pecsett_A_Liszt_Ferenc_Kamarazenekar_koncertje_Boldoczki_Gabor_trombitamuvesz_kozremukodesevel
http://pecs2010-newsletter-service.sensenet.hu/Service.svc/UrlApi/Redirect?messageID=4a19b718-e183-47d7-a19e-499c32a0a7bf&url=http%3a%2f%2fwww.pecs2010.hu%2fHome%2fProgramok%2fVilagsztarok_Pecsett_A_Liszt_Ferenc_Kamarazenekar_koncertje_Boldoczki_Gabor_trombitamuvesz_kozremukodesevel
http://pecs2010-newsletter-service.sensenet.hu/Service.svc/UrlApi/Redirect?messageID=4a19b718-e183-47d7-a19e-499c32a0a7bf&url=http%3a%2f%2fwww.pecs2010.hu%2fHome%2fProgramok%2f80_eves_Tillai_Aurel_koszontokoncert
http://pecs2010-newsletter-service.sensenet.hu/Service.svc/UrlApi/Redirect?messageID=4a19b718-e183-47d7-a19e-499c32a0a7bf&url=http%3a%2f%2fpecs2010.hu%2fHome%2fProgramok
http://pecs2010-newsletter-service.sensenet.hu/Service.svc/UrlApi/Redirect?messageID=4a19b718-e183-47d7-a19e-499c32a0a7bf&url=http%3a%2f%2fwww.pecs2010.hu%2fHome%2fProgramok%2fakkor_es_most_magyarok_margatban_a_sziriai_magyar_regeszeti_misszio_kutatasai_a_szentfold_legnagyobb_keresztes_varaban
http://pecs2010-newsletter-service.sensenet.hu/Service.svc/UrlApi/Redirect?messageID=4a19b718-e183-47d7-a19e-499c32a0a7bf&url=http%3a%2f%2fwww.pecs2010.hu%2fHome%2fProgramok%2fakkor_es_most_magyarok_margatban_a_sziriai_magyar_regeszeti_misszio_kutatasai_a_szentfold_legnagyobb_keresztes_varaban
http://pecs2010-newsletter-service.sensenet.hu/Service.svc/UrlApi/Redirect?messageID=4a19b718-e183-47d7-a19e-499c32a0a7bf&url=http%3a%2f%2fwww.pecs2010.hu%2fHome%2fProgramok%2fIgeret_foldje_kortars_szerb_fotokiallitas
http://pecs2010-newsletter-service.sensenet.hu/Service.svc/UrlApi/Redirect?messageID=4a19b718-e183-47d7-a19e-499c32a0a7bf&url=http%3a%2f%2fwww.pecs2010.hu%2fHome%2fProgramok%2fRezsonya_Kata_Lengyel_Peter_S_Z_O_B_R_A_S_Z_A_T_Szobraszati_kisplasztikai_valogatas_pecsi_munkakbol
http://pecs2010-newsletter-service.sensenet.hu/Service.svc/UrlApi/Redirect?messageID=4a19b718-e183-47d7-a19e-499c32a0a7bf&url=http%3a%2f%2fwww.pecs2010.hu%2fHome%2fProgramok%2fRezsonya_Kata_Lengyel_Peter_S_Z_O_B_R_A_S_Z_A_T_Szobraszati_kisplasztikai_valogatas_pecsi_munkakbol
http://pecs2010-newsletter-service.sensenet.hu/Service.svc/UrlApi/Redirect?messageID=4a19b718-e183-47d7-a19e-499c32a0a7bf&url=http%3a%2f%2fwww.pecs2010.hu%2fHome%2fProgramok%2fMartyn_Ferenc_muveszete_egykor_es_ma_1
http://pecs2010-newsletter-service.sensenet.hu/Service.svc/UrlApi/Redirect?messageID=4a19b718-e183-47d7-a19e-499c32a0a7bf&url=http%3a%2f%2fwww.pecs2010.hu%2fHome%2fProgramok%2fEgon_Schiele_1890_1918_festomuvesz_kiallitasa
http://pecs2010-newsletter-service.sensenet.hu/Service.svc/UrlApi/Redirect?messageID=4a19b718-e183-47d7-a19e-499c32a0a7bf&url=http%3a%2f%2fwww.pecs2010.hu%2fHome%2fProgramok%2fA_zene_mindenkie
http://pecs2010-newsletter-service.sensenet.hu/Service.svc/UrlApi/Redirect?messageID=4a19b718-e183-47d7-a19e-499c32a0a7bf&url=http%3a%2f%2fwww.pecs2010.hu%2fHome%2fProgramok%2fIsztambul_Huma_Kabakci_gyujtemeny


- ig 

 Országos Cigány Képzőművészeti Kiállítás - december 
31-ig  

További kiállítások a www.pecs2010.hu oldalon. 
 

Színház/Tánc/Film/Irodalom 

Nemzetközi egyetemi színházi 

fesztivál 
A Janus Egyetemi Színház nyolcadik alkalommal rendezi meg az 

egyetemi színházak találkozóját, ahol a legjelentősebb magyar 

társulatok mellett külföldi egyetemek színjátszói is bemutatkoznak. 

>>> 
november 4- 7. 

 The Tiger Lillies Freakshow (UK) - Cirkusz a 

színházban - november 9. 

 Circa (AUS) - Cirkusz a színházban - november 08. 

 EKF-bemutató - Pécsi Balett: A Jó és a Rossz 
kertjében – bemutató előadás - november 19.  

További előadások a www.pecs2010.hu oldalon. 

Minden más 

Találkozó a Balkán Kapujában 

nemzetközi konferencia 

A konferencia a kulturális különbözőség esélyei, a határtalan 

vendégszeretet etikája, poétikája és politikája körül forog. A 

rendezvény előadói többek között az USA-ból, Japánból, 

Görögországból és a Közel-keletről érkeznek. >>> 

2010. november 4-6. 

 Virtuális utazás a múltból a jövőbe: Kulturális 

örökségünk, Pécs, Baranya vetélkedő 5. – nemzetközi 

szint - november 6.  

 Csillagok, csillagok… Évszakok égen és földön – Őszi 

égbolt - november 6.  

 Beszélgetés Sami Rintala és Dagur Eggertsonn 

építészekkel- (SWE)- ,, Építészet Ma" - november 16.  

 Klänge der Heimat – Hazai dallamok - november 20.  

További előadások a www.pecs2010.hu oldalon. 
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